
 

 

ÄVENTYRSGILLET 
 

presenterar 
 

Call of Cthulhu 91 - LIVE 
 

 



JONAS HOLGERSSON 

 

Du agerar som ledare för den kult du har valt att kalla Vishetens Adepter. Du har i hela sitt vuxna liv ägnat dig 

åt att studera gamla och intressanta skrifter om ockulta ritualer och gamla gudar. Du har fått tag på en antik bok 

skriven av en viss IORGEN SWELOF. 

Han var en svensk magiker på 1800-talet. Boken är handskriven och antagligen skriven med en pensel. Boken 

är delvis en avskrift av dokument rörande en ritual som innefattar en kallelse av en GUD(?) vid namn METUS 

den vise. Denne Metus har du läst om tidigare. Det sägs att han har en förmåga att skänka visdom om de gamla 

lärorna till envar som kallar på honom. Du har berättat detta för din vän Peter och han tände på idéen att kalla på 

Metus. Så du och Peter satte er ner för att organisera er kult. Ni fick ett antal anhängare efter en tids annonsering. 

I er grundplaner ingick att ni efter en tids samvaro med dessa personer verkligen skulle genomföra denna ritual. 

Men du har lusläst texten och det har visat sig att ni saknar en antagligen vital del av den ursprungliga ritualen. 

En del som berättar hur man skall föra händerna under en viktig del i ritualen. Men du har funnit en liten 

trollformel i en av dina böcker som talar om för dig hur du skall finna de sidor som fattas av ritualen. 

Trollformeln var av en typ klärvoajant formel och du beslöt dig för att genomföra den. Det gick bra och vad du 

fick reda på genom den är: En man med initialerna G.O. från Sverige kommer till Helsingborg med papperen. 

Han skall möta någon vid Kärnan parken. Papperen är till salu. Vilken lycka detta var för er! Det har visat sig att 

det är just vid en skola i Helsingborg som ritualen måste äga rum. 

I dina anteckningar står det beskrivet var i skolan ritualen skall äga rum. Det visar sig att när ni kommer fram 

till skolan är den fylld av en massa ungdomar. Ve och fasa. Men du märker att dessa ungdomar håller på med en 

massa mysko prylar och att somliga av dem är utklädda så ni kommer säkert inte att märkas i detta vimlet om ni 

bara kan komma in osedda. 

Några dagar innan den stora dagen har du och Peter pratat om vad ni skall be Metus om. Det slog dig att 

Metus säkert vill ha någonting för de tjänster som han skall göra er. Peter och du har kommit överens om att ni 

skall offra resten av Vishetens Adepter åt Metus. Det kommer han säkert att tycka om. 

En liten sak har du ännu inte förstått, varför Metus, förutom att kallas vishetens mästare, också går under 

namnet våldets herre. 

Dina framtidsplaner är att du och Peter skall starta en större version av Vishetens Adepter. Ni skall uppnå 

världs erkännande och sålunda; tjäna mycket pengar, och när det har gått tillräckligt lång tid, ett år eller så, 

planerar du att på ett raffinerat sätt "göra dig av" med Peter. Det är ju onödigt att dela inkomsten med någon. 

Din attityd gentemot alla människor är inte bra. Du tycker att alla har ett horn i sidan på dig. En sak du har 

gjort är att berätta för alla medverkande att Metus är en fredlig gud. Men du har förstått att Metus inte är 

speciellt vänlig. Men han innehar säkert den visdom som du eftertraktar. 

 

Vad du tycker om övriga medlemmar: 

 

Peter Svensson: Din bäste vän för tillfället men du litar inte fullt och fast på honom. Han har säkert något 

planerat. 

 

Lennart Påhlsson: Glad filur. Han är underlig med sitt glada sätt. Han brukar berätta en massa underliga 

skämt som ingen förstår sig på. Han kanske vet någonting som inte du vet. Han brukar 

hänga ihop med Lars Renbjörnsson. 

 

Lars Renbjörnsson: Du beundrar honom för hans otroliga tålamod men vad har han som är värt att vänta så 

länge på? Kanske han håller på att smida egna planer. 

 

Arne Kilqvist: En tystlåten person som inte har nämnt mycket om vad han tycker om det hela. Mystiskt. 

 

Andreas Lööv: Trevlig framåt kille. Han har visat stort intresse för den kommande ritualen och han 

lyder din minsta vink. Du har inga större misstankar om honom. 



PETER SVENSSON 

 

Du har tillsammans med Jonas startat kulten Vishetens Adepter. Detta gjorde ni efter att Jonas berättade för 

dig om Guden Metus. Metus är en vishetens gud. Han innehar visst all den information som de gamla visa hade 

förr i tiden och om man fann ett sätt att kalla på Metus skulle man få del av den visheten. Du och Jonas har de 

senaste dagarna kommit överens om att offra de andra kultisterna till Metus om det skulle vara nödvändigt. Jonas 

har visst fått tag i en bok som innehåller en ritual som skall frammana Metus från överjorden. Hela kulten har 

gått med på detta som ett kul experiment. Du vet att det saknas ett par viktiga papper i ritualen men Jonas verkar 

har funnit dem, eller åtminstone fått reda på var de befinner sig. "Jag fixar det" sa han. 

Ritualen skall hållas i en skola mitt i centrala Helsingborg. Detta gör dig lite orolig eftersom du inte vill ha 

något trubbel med polisen. 

Jonas har berättat för dig att han inte tror att Metus är speciellt vänlig. Detta gjorde dig ännu oroligare, men 

du är säker på att Jonas vet hur han skall handskas med det problemet. Ditt samvete har plågat dig lite angående 

dina övriga kultistkamraters liv, men du tror att du skall klara av att genomföra dådet. Din tillit till Jonas är stor 

eftersom ni har varit kompisar en lång tid. Du och Jonas har planerat att när ni fått den visdom som tillkommer er 

efter ritualen så skall ni starta ännu en kult och tjäna mycket pengar och samtidigt experimentera mycket. 

 

Vad du tycker om övriga medlemmar: 

 

Jonas Holgersson: Din bäste vän och den du litar på i kulten. Han kan vara lite våldsam och misstänksam 

ibland men det är inte så farligt. 

 

Lennart Påhlsson: Glad kille som alltid berättar en massa roliga skämt. Han brukar hänga ihop med Lars 

Renbjörnsson. 

 

Lars Renbjörnsson: Lite "träig". Han brukar stå ut med det mesta. Han verkar extremt intresserad av det ni 

skall göra nu. Han kanske är för intresserad. 

 

Arne Kilqvist: Han säger inte så mycket men han verkar intresserad av den visdom som han tror att han 

skall få. Du har inget större intryck utav honom. 

 

Andreas Lööv: Framåt kille, frågar alltid en massa. Är alltid med och grejar när det behövs. Trevlig 

kille. Det är mest honom som du tycker att det är synd om nu när ni skall offra dem vid 

ritualen. Kanske...? 



LENNART PÅHLSSON 

 

Du är en glad kille som inte bryr sig så mycket. Du har gått med i en kult som kallar sig Vishetens Adapter. 

Kulten ägnar sig åt esoteriska studier av de gamla lärorna. Just detta har du varit intresserad av under en längre 

tid och du har läst en massa romaner om i ämnet. 

Men nu när du verkligen är med så har det varit hemskt långtråkigt att bara sitta ner och läsa om sakerna. Men 

nu verkar det lite bättre, ni skall utföra en riktig ritual. Det skall bli intressant. Men om det visar sig vara like 

tråkigt som den övriga skiten planerar du att ta dig ur kulten. 

Du har alltid en glad fasad utåt även om du inte känner dig så. Du brukar gå omkring och berätta en massa 

vitsar och försöka lätta upp stämningen. Din bäste polare har blivit Lars Renbjörnsson. Ni brukar träffas hemma 

hos Lars och prata igenom vad ni studerat på era sammankomster. Lars verkar uppskatta dessa möten även om 

han kanske inte alltid är på humör för dina skämt. Han är faktiskt lite "träig" men han är ett gott sällskap i alla 

fall. 

Ledare för kulten är två killar som heter Jonas Holgersson och Peter Svensson. De har ordnat allt som behövs 

för den här ritualen. Det enda som stör dig är att ni skall genomföra den i en skola i Helsingborg, och att det 

troligen kommer att befinna sig en massa ungdom där. 

Det är lite mysko men det skall nog klara av. Ni har ju i alla fall "mystiska" krafter bakom er. 

 

Vad du tycker om de övriga i kulten: 

 

Jonas Holgersson: Han är kultledaren. Du har märkt att han inte gillar dig så värst mycket och han 

uppskattar absolut inte dina skämt. Han verkar dessutom ha latenta våldstendenser. 

 

Peter Svensson: Jonas bäste vän och medgrundare. Han verkar vara en reko grabb och uppskattar ofta 

dina skämt. 

 

Lars Renbjörnsson: Lasse är en bra kille med ett otroligt tålamod. 

 

Arne Kilqvist: En tyst kille. Han verkar trevlig men du vet inte så mycket om honom. Han verkar dock 

som om han kan mer om mystiska grejor än ni andra. 

 

Andreas Lööv: Han är alltid på dig om att få veta mer om dina vitsar. Han verkar inte fatta meningen 

med dem och missar ibland poängen helt. Lite underlig typ men annars så är han alltid 

villig att ställa upp. 



LARS RENBJÖRNSSON 

 

Du är egentligen en tråkig person. Dina få intressen är att sitta och läsa och att diskutera. Ditt favoritämne är 

mysticism och det diskuterar du ofta med Lennart Påhlsson. Lennart drar alltid en massa vitsar som är ganska 

dåliga. 

Du har gått med i en kult som kallar sig Vishetens Adepter bara för att få någon att diskutera med. Det har gått 

bra hittills. Du har blivit accepterad inom gruppen. 

Ledare för kulten är två killar som heter Jonas och Peter. Jonas är den store mästaren. Han har läst mycket 

litteratur och studerat gamla skrifter. Det som du inte tycker om är att ni nu skall försöka er på en riktig ritual. 

Det kan vara farligt för man skall inte släppa lös krafter man inte kan kontrollera och du litar inte så mycket på 

Jonas kraft. Du har därför bestämt dig för att ta reda på så mycket som möjligt av ritualen som ni skall 

genomföra, så att du åtminstone vet vad som kan hända om det går fel någonstans. Det enda du vet nu är att 

ritualen skall hållas på en skola i Helsingborg. 

Detta är naturligtvis ett orosmoment men det är ingenting som hindrar er bara ni är försiktiga. Man skall 

behandla sådana här saker med vördnad och respekt. Det verkar som Lennart inte har förstått det där. De övriga i 

kulten verkar vara trevliga. 

 

Vad du vet om övriga i kulten: 

 

Jonas Holgersson: Han verkar vara lite paranoid. Det kan vara farligt för ritualen om han får ett utbrott. Det 

är ju trots allt han som skall vara ceremonimästare. 

 

Peter Svensson: En normalfuntad kille. Han är naturligtvis Jonas bästa vän. 

 

Lennart Påhlsson: En bra kompis, om än med löjliga vitsar. Han verkar vara måttligt intresserad av 

mysticism. 

 

Arne Kilqvist: Denna kille verkar gå omkring och grubbla en del. Han vägrar att öppna sig för någon. 

Det kan bero på blyghet men också att bär på en hemlighet som bara han vet om. 

 

Andreas Lööv: Snacksalig kille som alltid hjälper till om det behövs men han visar inget större intresse 

för att diskutera det som nu kommer att ske. 



ARNE KILQVIST 

 

Du har gått med i en kult som kallar sig Vishetens Adepter därför att du under hela ditt liv varit intresserad av 

mystiska ockulta saker. 

Du är en mycket tystlåten och tillbakadragen kille. Du är klart en av den högra sidans hantlangare (den goda 

sidan), men du är lite osäker på om Jonas, kultens ledare, verkligen är det också. Du är ständigt på din vakt mot 

honom. Jonas närmaste vän heter Peter och det är möjligt att han traskar i exakt samma spår som Jonas. 

Ni skall nu pröva era teorier om att genomföra en ritual som skall kalla på vishetens gud. Ni gör detta i 

vishetens namn och ritualen är helt ofarlig för alla medverkande, enligt Jonas, men du är inte riktigt säker på det. 

Jonas har bara låtit er snegla lite i ritualboken så ingen vet säkert vad som kommer att hända. Ännu ett hinder är 

platsen som är vald. Även om det inte kan hjälpas så är platsen mycket dåligt placerat. Ritualen skall nämligen 

äga rum på en skola mitt i Helsingborg. Det är inte bra alls och det verkar som Peter har börjat smussla med 

någonting. 

I vilket fall som helst så försöker du lyssna till dig allt, det är ju du som är den tystaste i gruppen. 

 

Vad du vet om övriga i kulten: 

 

Jonas Holgersson: Kultledare och en möjlig psykotisk människa. 

 

Peter Svensson: Medgrundare av kulten. Verkar okey men du litar inte på honom för fem öre. 

 

Lennart Påhlsson: Underligt glad kille. Kanske har han drogproblem. Han har en tvångsföreställning om att 

ingen tycker om honom om han inte berättar en massa skämt hela tiden. 

 

Lars Renbjörnsson: Han verkar ha respekt för ockulta prylar. 

 

Andreas Lööv: Den här killen snackar oavbrutet. Han är antingen mycket nervös eller så är han absolut 

inte intresserad av någonting som har med Teosofi att göra. 



ANDREAS LÖÖV 

 

Du är nog en av världens mest snacksaliga personer. Du snackar om allt som går att snacka om. Bla bla bla 

bla. Du snackar mest för att du är nervös. Dina erfarenheter med ockultism är inte goda. Dina föräldrar var häxor 

och de omkom när de skulle frammana en demon. Du bevittnade detta och har sedan detta varit besatt av ett sorts 

hämndbegär mot all sorts ockultism. 

Du har gått med i en kult som kallar sig Vishetens Adepter. De säger sig endast syssla med teoretisk ockultism 

men du anade annorlunda och mycket riktigt, nu skall ni framkalla en "vishetens gud". Hah. Du tror inte ett 

smack på det där. Det är bergis en demon. Du tänker stoppa det här. Du har med dig en pistol som du köpt och 

tänker använda den som en sista utväg ifall de verkligen genomför ritualen. Du skall försöka verka 

normalintresserad av alla förberedelser men försöka sabotera i lönndom, bara de inget märker. Du snackar alltså 

mycket. 

Ditt största problem är att ritualen skall äga rum på en skola mitt inne i Helsingborg. Det kan bli svårt att dra 

sig ur så här sent men du får göra ditt bästa. 

 

Vad du tycker om de övriga i kulten: 

 

Jonas Holgersson: Fanatisk kultledare och en jävla lögnhals. Han skall också agera ceremonimästare. 

 

Peter Svensson: Han ljuger antagligen lika mycket eftersom han och Jonas startade kulten tillsammans, 

men han är dock lite trevligare än Jonas. 

 

Lennart Påhlsson: Han verkar inte vara speciellt seriös. Han kanske kan räddas ur kultisternas klor. Det 

enda han tänker på är olika skämt. 

 

Lars Renbjörnsson: Den killen hatar om man säger något ont om ockultism. Idiot. 

 

Arne Kilqvist: En tystlåten mystisk person. Du vet nästan ingenting om honom. 



I ditt sinne känner du hur du mer och mer försvinner in i 
ett stort mörker. Du förlorar all kontakt med yttervärlden 
och allt blir mörkt. Ett tungt svart mörker som inte 
skänker dig någon tröst. En våg av hopplöshet väller över 
dig och bakom den något annat. Stillhet. Är du död? 

 
 
Men ett ljus i mörker. Du ser en glödande punkt rakt 

framför dig, men det verkar som om den växer och blir 
större. Snart virvlar det röda ljuset omkring dig och din 
själ känner en stor ondska närma sig. Du sätter upp alla 
skyddsbarriärer du har men det verkar inte att fungera. 
Det stora fruktansvärda kommer rasande mot din själ och 
rusar rakt in i dig. Du känner en stor smärta och din själ 
skriker på hjälp, men himmelens makter tycks inte höra. 
Det verkar som du är innesluten i ett skal, som om du inte 
har kontakt med din kropp. Du flyter iväg mot ett ändlöst 
mörker. 

 
 
 
DIN KROPP: 
Det sista som hände med din kropp innan du lämnade 

den var att du fick ett vitt skynke över dig. Nu spritter och 
ryker det i den som om den inte var klok. Det är svåra 
konvulsioner som härjar i dina lemmar. Ditt kött börjar 
forma sig efter en egen vilja. Din vilja existerar inte längre i 
denna kropp. 



De 6 "spelarna". 

 

JOAKIM NILSSON ledare 

KENT SÖDERBERG förvirrad och glömsk 

MATTIAS ARONSSON rastlös, uttråkad? 

PER-OLOF HALLSTRÖM tvivlare 

STEFAN FUJENTO fuskare 

BO ATTERDAHL flummare 



JOAKIM NILSSON 

 

Du brukar spela rollspel och besöka konvent tillsammans med dina fem kamrater och i år liksom förra året 

bestämde ni er för att gästa HELCON. Ni har hört att Helsingborg är en vacker stad men ni har inte hunnit ta reda 

på om så är fallet eftersom ni har deltagit i de flesta stora rollspelsturneringarna. Ni brukar kalla er 'Fredlösa 

sexan' men har trots det inte uppnått fått någon större uppmärksamhet. Ni har inte vunnit något pris ännu, men 

skam den som ger sig. Ni är ju här för att ha roligt och ett pris är inte hela världen. 

 

I år skall visst Call of Cthulhu turneringen vara lite speciell och efter lite diskussioner beslöt ni er att ställa 

upp i den trots att det inte är så ofta som ni spelat detta spel. 

 

Eftersom du har en ivrig tunga (enligt kompisarna) och en skarp hjärna (enligt dig själv) brukar det bli du som 

tar kommandot vid spelbordet och vanligtvis blir dina idéer förverkligade. Lite motstånd brukar du dock få från 

Per-Olof, men han betecknar du som gruppens enda tvivlare. 

 

Eftersom ni träffas mycket på fritiden har du blivit en ledare för gruppen även utanför rollspelsscenariona och 

du trivs med den rollen. Ibland kan de gadda ihop sig mot dig men vanligtvis brukar de följa dina order. Du gillar 

verkligen att kunna ge order och på senare tid har du faktiskt utnyttjat ditt förtroende lite väl mycket men 

eftersom ingen protesterar så antar du att ingen har något emot det. 

 

Dina övriga kamrater: 

 

Kent Söderberg: Han är så nervös och förvirrad att du ibland helt måste tänka åt honom. Du har slutat att 

låna ut saker till honom eftersom han alltid slarvar bort dem. 

 

Mattias Aronsson: Han verkar vara ovanligt trött och vill bara åka hem. 

 

Per-Olof Hallström: Det verkar som Per-Olof är extra mycket på hugget i år. Han försöker verkligen 

konkurrera med dig om ledarrollen. 

 

Stefan Fujento: Hungrig som vanligt. 

 

Bo Atterdahl: I år hoppas du på att han inte skall försvinna iväg på någon konstig fest med massa 

konstiga personer. Du har svårt att hålla kontrollen över honom. 



KENT SÖDERBERG 

 

Du brukar spela rollspel och besöka konvent tillsammans med dina fem kamrater och i år liksom förra året 

bestämde ni er för att gästa HELCON. Ni har hört att Helsingborg är en vacker stad men ni har inte hunnit ta reda 

på om så är fallet eftersom ni har deltagit i de flesta stora rollspelsturneringarna. Ni brukar kalla er 'Fredlösa 

sexan' men har trots det inte uppnått fått någon större uppmärksamhet. Ni har inte vunnit något pris ännu, men 

skam den som ger sig. Ni är ju här för att ha roligt och ett pris är inte hela världen. 

 

Du var nervös hela vägen hit eftersom du trodde att du hade glömt dina tärningar. När ni kom fram visade det 

dock sig att bara hade packat ner dem i fel väska. Nu är allt frid och fröjd igen. Men du är lite osäker på hur ni 

skall placera er i årets turneringar. Om ni vinner i år så är det första gången ni kommer att få stiga upp på scenen 

och ta emot priser. Hoppas då att hela salen applåderar åt er. Du funderar på att kanske skriva ner några rader så 

att du vet vad du skall säga ifall någon ber dig att kommentera segern. Men ni vinner säkert inte, men för 

säkerhetsskull borde du kanske skriva något. Tyvärr så kan du inte hitta din penna och ingen i gruppen vill låna ut 

någon till dig. Men det spelar ingen roll för du har nog glömt ditt block i någon annan sal igår. 

 

Medan du stod och läste på konventets anslagstavla la du märke till att det var ovanligt mycket äldre personer 

på konventet i år. Men det är klart du har ju hört att det skall pågå en basketbollturnering här i närheten. 

 

Dina övriga kamrater: 

 

Joakim Nilsson: Du hoppas att han skall leda dig då du glömmer bort vad det var du skulle göra. Utan 

honom hade du nog varit förlorad i många situationer 

 

Mattias Aronsson: Han verkar lite trött nu men på vägen hit var han jätteglad och stirrig. Nästan lite nervös. 

 

Per-Olof Hallström: Än så länge har han inte bråkat med Joakim i alla fall. 

 

Stefan Fujento: Brukar oftast fuska när ni spelar genom att kila ut och prata med folk i sken av att köpa 

godis, men du kanske kan övertala honom till att vara lite mer laglydig i år. 

 

Bo Atterdahl: Om du håller dig i närheten av honom kanske du kan få tillfälle att prata med någon av 

de flickor han alltid lyckas få tag på. Du är lite avundsjuk på honom för att han har så 

lätt för att prata med folk. 



MATTIAS ARONSSON 

 

Du brukar spela rollspel och besöka konvent tillsammans med dina fem kamrater och i år liksom förra året 

bestämde ni er för att gästa HELCON. Ni har hört att Helsingborg är en vacker stad men ni har inte hunnit ta reda 

på om så är fallet eftersom ni har deltagit i de flesta stora rollspelsturneringarna. Ni brukar kalla er 'Fredlösa 

sexan' men har trots det inte uppnått fått någon större uppmärksamhet. Ni har inte vunnit något pris ännu, men 

skam den som ger sig. Ni är ju här för att ha roligt och ett pris är inte hela världen. 

 

Egentligen ville du inte spela Call of Cthulhu men eftersom de andra tyckte det skulle bli kul beslöt du att 

medverka för att inte göra de andra besvikna. Du vet inte riktigt varför men du fick en liten olustig känsla när de 

andra tyckte att jaga ockultister lät som en spännande idé 

 

Just i år har du verkligen gått och längtat efter att få komma till Helsingborg. Du har sett väldigt mycket fram 

emot att få bevista Helcon 91 och hade höga förväntningar utan att veta riktigt varför, men nu när du befinner dig 

här känns som om du hade packat upp en jättestor julklapp bara för att konstatera att den innehåll ett par 

polyester strumpor. Du känner dig rastlös och önskar egentligen bara att konventet skulle ta slut så att ni kan åka 

hem igen. 

 

Dina övriga kamrater: 

 

Joakim Nilsson: Joakim är er naturlige ledare och i år verkar han vara väldigt ivrig, men du tycker mest 

att han bara är stirrig. Han tycks ha fått tag på någon konstig information om Call of 

Cthulhu turneringen. 

 

Kent Söderberg: I år verkar han inte så tankspridd som vanligt. Han har till och med pratat med andra 

människor på konventet. 

 

Per-Olof Hallström: På något konstigt sätt tycker du faktiskt att Per-Olof bör ta över Joakims obligatoriska 

ledarroll i år. Han verkar ha sunda idéer. 

 

Stefan Fujento: Hans ständiga godisätande gör dig nästan sjuk. 

 

Bo Atterdahl: Bo lockar alltid till sig en massa konstiga människor och det är vad du minst önskar just 

nu, så du hoppas att han försvinner iväg och kommer tillbaka när det är dags att åka 

hem. 



PER-OLOF HALLSTRÖM 

 

Du brukar spela rollspel och besöka konvent tillsammans med dina fem kamrater och i år liksom förra året 

bestämde ni er för att gästa HELCON. Ni har hört att Helsingborg är en vacker stad men ni har inte hunnit ta reda 

på om så är fallet eftersom ni har deltagit i de flesta stora rollspelsturneringarna. Ni brukar kalla er 'Fredlösa 

sexan' men har trots det inte uppnått fått någon större uppmärksamhet. Ni har inte vunnit något pris ännu, men 

skam den som ger sig. Ni är ju här för att ha roligt och ett pris är inte hela världen. 

 

Du tror att i år kommer ert resultat att bli lika uselt som de övriga, Den enda ljusglimten är Call of Cthulhu 

scenariot. Det spelet har ni inte spelat så ofta så där kanske ni har en chans att låta bli och göra bort er. Bara nu 

inte Joakim tar kommandot och leder gruppen till en katastrof som vanligt. Om de andra bara ville lyssna till dig 

ibland så skulle allt nog gå bättre. Fast du säger ju inte så mycket förstås. Nej, det blir nog som vanligt, en 

placering någonstans i botten skiktet. 

 

Men du känner på dig att någonting kommer att hända i kväll. Det ligger i luften på något sätt, så kanske ni 

kan göra bra ifrån er på scenariot i alla fall. Om du kanske försöker ta kommandot istället för Joakim så kan det 

ju kanske gå bra för en gång skull. Annars blir du sur. 

 

Dina övriga kamrater: 

 

Joakim Nilsson: Alltid er ledare. Fast i år kanske du kan ta över den rollen. Det känns som om du måste 

det av någon oförklarlig anledning. 

 

Kent Söderberg: Kent litar blint på Joakim men med lite övertalning kanske du kan övertala honom. Om 

du kanske lånar ut något till honom. Men då kanske det försvinner eftersom han är 

fullständigt tankspridd. 

 

Mattias Aronsson: På vägen hit pratade du mycket med Mattias. Han kan kanske till och med ställa upp 

bakom dig i din kamp mot Joakim. 

 

Stefan Fujento: Hans sätt att slinka ut under turneringar för att fuska fram lite information stör Joakim så 

du kanske kan använda det som ett vapen mot honom. 

 

Bo Atterdahl: Bo kommer säkert att försvinna ut med en massa flummiga kompisar han skaffar sig så 

man vet inte hur länge han stannar på konventet. 



STEFAN FUJENTO 

 

Du brukar spela rollspel och besöka konvent tillsammans med dina fem kamrater och i år liksom förra året 

bestämde ni er för att gästa HELCON. Ni har hört att Helsingborg är en vacker stad men ni har inte hunnit ta reda 

på om så är fallet eftersom ni har deltagit i de flesta stora rollspelsturneringarna. Ni brukar kalla er 'Fredlösa 

sexan' men har trots det inte uppnått fått någon större uppmärksamhet. Ni har inte vunnit något pris ännu, men 

skam den som ger sig. Ni är ju här för att ha roligt och ett pris är inte hela världen. 

 

Inför konventet har du laddat upp med mycket fickpengar. Det skall räckas till många chipspåsar och coca-

cola flaskor. Du tycker det är svårt att koncentrera dig på dina uppgifter om du inte har något att tugga på. 

Dessutom kan man kika i regelböcker och få tips under turneringarna om man snackar med folk medan man 

köper godsaker. De andra tycker inte riktigt om att du fuskar men det är tack vare det som ni nästan har vunnit 

någon gång. 

 

I år skall ni vinna det har du gett dig tusan på. Men varför skall ni då spela Call of Cthulhu. Vilken bortkastad 

tid. Du måste nog försöka snoka rätt på all information du kan om AD&D- och Traveller turneringen. 

 

Dina övriga kamrater: 

 

Joakim Nilsson: Joakim, som är er självskrivna ledare, tycker inte riktigt om att du sticker ut och fuskar 

men han har inte protesterat ljudligare eftersom det hjälper er. 

 

Kent Söderberg: En mer tankspridd person får man leta efter. Du brukar ibland låna pengar av honom 

eftersom han glömmer vem han lånade ut dem till. Praktiskt. 

 

Mattias Aronsson: I år har han varit ovanligt tyst på konventet. Du tycker att han beter sig underligt ibland 

men varför bekymra sig om det. 

 

Per-Olof Hallström: Det verkar som han tar upp kampen om ledarskapet med Joakim. Det kan vara bra att bli 

riktigt polare med honom ifall han skulle lyckas. 

 

Bo Atterdahl: Du tycker inte om de flummiga personer Bo alltid skaffar sig som kompisar på 

konventen. 



BO ATTERDAHL 

 

Du brukar spela rollspel och besöka konvent tillsammans med dina fem kamrater och i år liksom förra året 

bestämde ni er för att gästa HELCON. Ni har hört att Helsingborg är en vacker stad men ni har inte hunnit ta reda 

på om så är fallet eftersom ni har deltagit i de flesta stora rollspelsturneringarna. Ni brukar kalla er 'Fredlösa 

sexan' men har trots det inte uppnått fått någon större uppmärksamhet. Ni har inte vunnit något pris ännu, men 

skam den som ger sig. Ni är ju här för att ha roligt och ett pris är inte hela världen. 

 

Du tycker att konvent är en fantastiskt forum för att få träffa fler personer som är som du. Du tycker om att 

driva runt och bara prata skit med folk. (Helst med flickorna på konventet.) Ibland kan du vara borta en längre tid 

från gruppen bara för att få för en flummig diskussion med en paranoia spelare till exempel. Du flyter dock inte 

iväg så mycket under turneringarna men du har svårt att sitta still så länge och koncentrera sig. Men man kan ju 

lägga sig på några av bänkarna i salen och meditera lite över tillvaron och livet. 

 

Dina övriga kamrater: 

 

Joakim Nilsson: Är alltid er ledare men över dig kan han inte bestämma. Låt han hunsa de andra istället. 

 

Kent Söderberg: Han kommer säkert att hänga på dig i år igen för att försöka få kontakt med de flickor 

som du lyckas ordna. Han är rätt trevlig men fruktansvärt tankspridd. 

 

Mattias Aronsson: Han är inte sitt glada jag i år. 

 

Per-Olof Hallström: I år är han surare än vanligt och hans eviga kamp om ledarskapet med Joakim fortsätter 

som vanligt. 

 

Stefan Fujento: Stefan håller sig undan dig som vanligt. Han verkar inte trivas med de personer du 

skaffar som kompisar här på konventet. 


